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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-15-7/2020 
Дана: 30.4.2020. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327 
телефон: (0230) 82-055 • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs 
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке бр.ЈН 1.2.5/2020 – Систематско 
сузбијање комараца објављује  
 

Одговор на захтев заинтересованог лица  
за додатним информацијама или појашњењима  

 
Дана 28.4.2020. године, у 14:27 часова, Општинска управа општине Нови Кнежевац као 
наручилац, путем електронске поште примила је захтев за додатним информацијама или 
појашњењима заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.5/2020 – Систематско 
сузбијање комараца (који је код наручиоца заведен под бројем IV-404-15-6/2020 дана 
28.4.2020. године), који гласи:  
 
Питања:  
 
Pitanje 1. 
U delu dodatni uslovi tačka 3. neophodan tehnički kapacitet : 
pod tačkom 4. najmanje 15 motornih prskalica sa atomizerom i dodatkom za distribuciju granula za 
tretman larvi komaraca na nepristupačnim mestima, 
pod tačkom 5. najmanje 15 ručnih prskalica za suzbijanje larvi komaraca sa zemlje, 
pod tačkom 6. 12 gps uređaja za pregled tragova kretanja radnika i učitavanje lokaliteta za tretmane 
larvi komaraca sa zemlje i prikaza na elektronskoj mapi uređaja,  
 
navodite tehnički kapacitet neophodan za tretman larvi komaraca, s obzirom da niste u tehničkoj 
specifikaciji( III. vrsta,tehničke karakteristike,kvalitet i opis traženih usluga) i ponudi naveli uslugu 
biološkog larvicidnog tretmana, da li ste greškom izostavili biološki larvicidni tretman 
komaraca?  U skladu sa sistematskim suzbijanjem komaraca( koje je predmet ove javne nabavke) i 
izvođenjem ekoloških tretmana neophodno je izvoditi larvicidni biološki tretman u izvorištima sa 
prisustvom akvatične faune.Larvicidni tretmani moraju prethoditi tretmanu odraslih komaraca kako 
bi se postigao efektan tretman(smanjenje populacije komaraca na biološki minimum). 
 
Pitanje 2. 
U delu III. vrsta, tehničke karakteristike,kvalitet i opis traženih usluga tačka 1."Preparati treba da 
budu na bazi deltametrina ili "odgovarajući", da se ne rastvaraju sa naftom odn. kerozinom, tačnije 
da budu ekološki prihvatljivi za okolinu. 
Da li se pod terminom"odgovarajući" podrazumeva da se mogu koristiti i preparati na bazi druge 
aktivne materije a ne samo preparati na bazi deltametrina? 
Da li se mogu koristiti preparati kod kojih je nosač(rastvarač) preparata nafta? 
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Одговори: 
 

1. У конкурсној документацији (стр.6-7/40), у оквиру поглавља III – Врста, техничке 
карактеристике, квалитет и опис тражених услуга, дефинисане су услуге које су 
предмет јавне набавке.  
Биолошки ларвицидни третман комараца није предвиђен у поменутом поглављу, као 
ни у поглављу VII – Структура цене са упутством како да се попуни, односно није 
предвиђен техничком спецификацијом услуга за предметну набавку (стр.29/40).  
Услед техничке грешке, у поглављу IV – Услови за учешће у поступку јавне набавке 
из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, код 
додатних услова који се односе на неопходан технички капацитет (стр.11/40) у 
подтачкама 4-6 погрешно је наведена намена ручних и моторних прскалица, односно 
ГПС уређаја а која се односи на третман ларви комараца. Наведена опрема користиће 
се као помоћ у сузбијању комараца са земље на неприступачним местима, која се не 
могу третирати УЛВ уређајима.  
У том смислу биће биће извршена измена конкурсне документације. 
 

2. Комисија за јавну набавку у циљу појашњења термина „одговарајући“ у конкретном 
случају подразумева да се поред препарата на бази делтаметрина могу користити и 
други препарати, као што су препарати на бази ламбда-цихалотрина, који се 
растварају са водом. Не могу се користити препарати код којих је растварач нафта или 
керозин.      

 
 
 

Комисија за јавну набавку 
бр.ЈН 1.2.5/2020 


